
INFORMACE NA WEB O DUCHOVNÍ SLUŽBĚ 

VE VĚZNICI BĚLUŠICE 

 
 

Ve Věznici Bělušice působí jako vězeňští duchovní – kaplani: 

 Zdeněk MARTASEK, BTh. (Církev adventistů sedmého dne) 

 Ing. Mgr. Radomír KUCHAŘ, SDB (Římskokatolická církev) 
     
Jako dobrovolní duchovní: 

 Náboženská společnost Svědků Jehovových 
o Marek HEJDA 
o Vít FILÍPEK 
o Vladislav KUCHTA 
o Vojtěch FODOR 
o Slavomír NOVÁK 
o Viktor PHOCH 
o Petr GIULIANO 

 Církev Bratrská – Vietnamská misie 
o Cong Liem Ngu 
o Hai Ma Dao 

 Římskokatolická církev 
o Petr KALAS 

 Církev Československá Husitská 
o Vladislav Vojtěch HÁNA 

 Pravoslavná církev  
o Igor Izaiáš SLANINKA 

 

PRÁCE S OSOBAMI VE VÝKONU TRESTU: 
  

Oba kaplani dle rozsahu svých pracovních úvazků provádějí rozhovory 
individuální i ve skupinách, pobožnosti s čtením z Bible a zpěvem, diskuze o 
křesťanství a náboženských otázkách, diskuze civilnějšího charakteru o životě, o 
společenských, duchovních i jiných tématech.  

Mimo to organizují také návštěvy kaple individuální (meditace, modlitba, 
poslech duchovní hudby, zpovědi, zapálení svící za zemřelé) a skupinové 
(bohoslužby, rozhovory a diskuze o křesťanství a náboženských otázkách, promítání 
filmů s duchovní tématikou, zapůjčování literatury). 
  

Zdeněk MARTASEK působí jako koordinátor duchovní služby. Mimo to, že 
zajišťuje všechny výše uvedené aktivity, věnuje se často také lidem, kteří se nehlásí 
ke křesťanské víře, ale požádají o osobní rozhovor. 
 Radomír KUCHAŘ zajišťuje všechny výše uvedené aktivity a zaměřuje se na 
osobnostně – spirituální péči o obviněné, kteří se hlásí k ŘK církvi a projeví zájem o 
kontakt s duchovním. 
 
Obecně: 
Práce a služba duchovních kromě jiného také přispívá ke snižování napětí u 
vězněných osob a zlepšování jejich vzájemných vztahů i vztahů s personálem a je i 
určitou prevencí výjimečných událostí. Kaplanská služba má svou funkci také 
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v poloze povzbuzení, útěchy a též napomenutí; povzbuzení ke změně životní 
orientace, pozvání k Dobrému a naopak duchovní rozhovory mohou mít též funkci 
ventilační. V neposlední řadě je snahou duchovních vést osoby ve vězení ke změně 
jejich přístupu k plnění vlastních povinností jako přípravu na život po propuštění 
z výkonu trestu. 
Někteří žadatelé si přejí konkrétní kaplany, jiným jde pouze o kontakt s jakýmkoliv 
duchovním; pokud chtějí, mohou si vězni vzhledem k nabídce i vybrat. Kaplani 
pravidelně konzultují svoji práci jak s personálem na jednotlivých odděleních, tak s 
příslušnými specialisty (pedagogové, psychologové, sociální pracovnice). Spolupráce 
je velmi dobrá. 
  

Kaplan MARTASEK při svých aktivitách probírá příběhy z bible, vede 
rozhovory na nejrůznější aktuální témata, diskutuje o knihách, které čtou odsouzení, 
umožňuje sledování filmů a vede následné diskuze. 
 

Kaplan KUCHAŘ realizuje individuální rozhovory a uděluje zájemcům svátosti 
(smíření – zpověď a Eucharistii – svaté přijímání). 
 
Mimořádné aktivity: 
 
Kaplan MARTASEK organizuje společné vycházky s vězni (mimo věznici), během 
nichž navštěvují bohoslužby v adventistickém sboru, vytvářejí obecenství s věřícími, 
účastní se rozhovorů při kávě; navštěvují kulturní památky.  
Kaplani MARTASEK a KUCHAŘ realizují vánoční a velikonoční bohoslužby pro 
obviněné a odsouzené. 
Zajišťují účast odsouzených na občasných divadelních představeních, pravidelných 
celodenních duchovních obnovách. 
Průběžně se kaplani MARTASEK a KUCHAŘ věnují studentům konajícím ve věznici 
odbornou praxi při studiu na Evangelické teologické fakultě UK, VOŠ Evangelická 
akademie a VOŠ Jabok. 
 

Závěr: 
 
O duchovní službu je zájem. Duchovní mají svou činností vliv na duchovní ale i 
duševní rozpoložení vězněných osob. O zajištění duchovní služby, plánovaných 
akcích, atd., je vedení věznice průběžně informováno. Ve zdejší věznici má duchovní 
služba velmi dobré podmínky pro svou práci, kaplani mají podporu vedení věznice i 
určitý respekt u vedoucích jednotlivých oddělení. Těchto podmínek i dobré 
spolupráce si velice váží.   

  
  

Radomír KUCHAŘ, Zdeněk MARTASEK 
 


